Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2015
z dnia 5 marca 2015 roku

REGULAMIN
kursu dokształcającego „Język niemiecki”
Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego
§1
PRZEPISY OGÓLNE
1. Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego (dalej: CEIG) prowadzi dla grup i
klientów indywidualnych odpłatny kurs języka niemieckiego:
1) na poziomach zdefiniowanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia
Językowego: A1, A2, B1, B2, C1, C2,
2) w ramach bloków tematycznych na poziomach wymienionych w pkt.1:
gramatyka A1 – C2, konwersacje B1 – C2 oraz język medyczny B1/B2.
2. Liczebność grupy językowej planowana jest w przedziałach: od 3 do 12 osób.
3. Kursy prowadzone są w wymiarze 30 lub 180 godzin dydaktycznych – w zależności
od poziomu i rodzaju kursu oraz liczby godzin dydaktycznych przewidzianych dla
danego poziomu i obejmują zajęcia z języka ogólnego, specjalistycznego i/lub zajęcia
przygotowujące do egzaminów certyfikatowych, które prowadzone są przez
egzaminatorów Goethe-Institut.
4. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad właściwym funkcjonowaniem kursów
sprawuje Kierownik CEIG.
§2
ORGANIZACJA KURSU
1. Podstawę ustalenia opłaty za dany cykl kursu językowego stanowią:
1) planowany koszt zajęć dydaktycznych obejmujący koszty bezpośrednie i
pośrednie, określone wg
zasad przyjętych przez Senat w danym roku
rozliczeniowym,
2) liczba godzin dydaktycznych przewidzianych dla danego poziomu,
3)
liczba uczestników kursu, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.
2. Przedstawiony przez Kierownika CEIG kosztorys zatwierdza Kwestor uczelni oraz
Prorektor ds. Kształcenia.
§3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW, WARUNKI ODPŁATNOŚCI, PRZEBIEG
I UKOŃCZENIE KURSU
1. Podstawą kwalifikacji kandydata do danej grupy zaawansowania znajomości języka
(na dany poziom) jest wynik testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, które
przeprowadzane są w siedzibie CEIG, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.
2. Certyfikaty Goethe-Institut zwalniają z postępowania kwalifikacyjnego i stanowią
podstawę wpisania kandydata do grupy językowej realizującej kurs na wyższym
poziomie.
3. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia kursu w każdym momencie trwania danego
cyklu kształcenia na właściwym dla kandydata poziomie, po spełnieniu warunków
rekrutacji, o których mowa w ust. 1.

4. W celu dokonania zapisu, kandydat zobowiązany jest wypełnić formularz –
zgłoszenie na kurs języka niemieckiego, który można otrzymać w siedzibie CEIG.
5. Po zakończeniu zapisów i utworzeniu grupy, uczestnik kursu otrzymuje informację
zawierającą: imię i nazwisko osoby prowadzącej kurs, miejsce i termin zajęć, numer
rachunku oraz numer subkonta Uniwersytetu, na które należy dokonać pełnej opłaty
za kurs. W szczególnych uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość rozłożenia
odpłatności na raty. Decyzję w sprawie podejmuje Kierownik CEIG na podstawie
pisemnego wniosku Zainteresowanego.
6. Opłaty za kurs dokonuje się po zawarciu umowy, w terminie określonym w umowie,
w formie przelewu bankowego. Dowód wpłaty powinien zawierać: imię i nazwisko
uczestnika kursu, adres, nazwę kursu, np. „Kurs języka niemieckiego A1” oraz
numer subkonta. Kopię dowodu wpłaty należy przekazać na pierwszych zajęciach
osobie prowadzącej kurs.
7. Opłata, o której mowa w ust. 6, nie obejmuje kosztów egzaminu certyfikatowego oraz
podręczników do nauki języka.
8. Na prośbę uczestnika kursu Uniwersytet wystawia fakturę. Osoby zainteresowane
zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu podczas zapisów na kurs i podania
właściwych dla tego celu danych.
9. W przypadku grupy liczącej mniej niż 3 osoby, CEIG uprawnione jest do rezygnacji
z prowadzenia kursu, proponując pozostałym uczestnikom rozwiązanie umowy oraz
zwrot wniesionej opłaty za niezrealizowaną część zajęć.
10. Uczestnik może zrezygnować z kursu i ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty za kurs –
po uprzednim złożeniu do Kierownika CEIG pisemnej rezygnacji.
11. Decyzje dotyczące zwrotu opłaty za kurs oraz wysokości zwracanej kwoty podejmuje
Kierownik CEIG.
12. Osoby rozpoczynające naukę w trybie, o którym mowa w ust. 3, wnoszą opłatę
określoną proporcjonalnie do liczby godzin, jaka pozostała do końca realizacji
danego cyklu kształcenia.
13. Uczestnicy kursu zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach w wyznaczonych
terminach.
14. Decyzję o wyborze podręcznika podejmuje nauczyciel prowadzący kurs.
15. Warunkiem zaliczenia semestru jest wynik cząstkowych testów sprawdzających
wiedzę, osiągnięty na poziomie minimum 60 % danego testu.
16. Po zrealizowaniu wszystkich godzin dydaktycznych, przewidzianych w danym cyklu
kształcenia i uzyskaniu oceny pozytywnej, uczestnik kursu otrzymuje świadectwo
ukończenia kursu na danym poziomie.
17. Uczestnik kursu zobowiązany jest do:
1) zapoznania się z Regulaminem kursu przed dokonaniem zapisu,
2) zaakceptowania jego treści przez złożenie własnoręcznego podpisu na formularzu
zgłoszenia na kurs języka niemieckiego.

